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Vayikra 19:14 

You shall not insult the deaf, or place a stumbling 
block before the blind. You shall fear your G-d: I 
am the L-rd. 

ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא -לֹא
ׁשֹל וְָיֵראָת ֵּמֱאלֹקיָך ן ִמְכִתֵּת
 .'הֲאִני 

Can’t See 
Sforno Vayikra 19:14 

Although you do not harm him with your 
hands, still you can cause him damage. 

שאף על פי שלא תזיק בידים הנה תגרום 
 .הנזק

Lack of Knowledge 
Moed Katan 5a 

Gravesides should be marked. קברותלציון  

 
Sifra Vayikra Kedoshim Parsha Bet 

Suppose such a one came to you and asked ”Is 
the daughter of so-and-so fit to marry into a 
priestly family?” Do not say she is fit if in fact she 
is disqualified. If a man seeks your counsel, do not 
give him counsel that is not right for him. Do not 
say to him, “Leave early in the morning” so that 
brigands will rob him. Do not say to him, “Leave at 
noon” so that the sun will strike him. Do not say to 
him, “Sell your field and buy a donkey” so that you 
may circumvent him and take the field away from 
him.  

בת איש פלוני  בא ואמר לך
מה היא לכהונה אל תאמר לו 
כשירה והיא אינה אלא 

, נוטל ממך עצה היה, פסולה
אל תתן לו עצה שאינה הוגנת 

 אל תאמר לו צא בהשכמה, לו
צא , שיקפחוהו ליסטים

אל , בצהרים בשביל שישתרב
וקח , תאמר לו מכור את שדך

ואת עוקף עליו , חמור לך
 ונוטלה ממנו

Temptation 
 

Avoda Zara 6b 

We cannot give a cup of wine to a Nazarite or a 
limb from a living animal to a non-Jew 

שלא יושיט אדם כוס של יין 
 לנזיר ואבר מן החי לבני נוח

 
Bava Metzia 75b 

He who has money and lends it without 
witnesses 

מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא 
 עדיםב

 
Bava Metzia 5:11 – dealing with lending with interest 

THE FOLLOWING TRANSGRESS NEGATIVE 
INJUNCTIONS: THE LENDER, THE BORROWER, 
THE SURETY, AND THE WITNESSES; THE 
SAGES ADD, THE NOTARY TOO.  

--ואלו עוברין בלא תעשה
, והערב, והלווה, המלווה
 אומרין אף וחכמים, והעדים
 הסופר

 
Moed Katan 17a 

The verse applies to a man who beats his grown 
up son. 

במכה לבנו גדול הכתוב 
 מדבר

 



Incorrect Beliefs 
 
Avoda Zara 1:1 

ON THE THREE DAYS PRECEDING THE 
FESTIVITIES OF IDOLATERS, IT IS FORBIDDEN TO 
TRANSACT BUSINESS WITH THEM, TO LEND 
ARTICLES TO THEM OR BORROW ANY FROM 
THEM, TO ADVANCE, OR RECEIVE ANY MONEY 
FROM THEM, TO REPAY A DEBT, OR RECEIVE 
REPAYMENT FROM THEM 

ז "לפני אידיהן של עכומ
ימים אסור  שלשה

לשאת ולתת עמהן 
להשאילן ולשאול מהן 
להלוותן וללוות מהן 

 ולפרוע מהן לפורען

 
Shulchan Aruch Yoreh Deah 151:1 

Objects unique to gods of a certain 
place may not be sold in that place to 
idolaters of those gods. 

דברים שהם מיוחדים למין מיני אלילים 
שבאותו מקום אסור למכור לעובדי אותם 

 .אלילים שבאותו מקום

Immoral Practices 
 
Avoda Zara 1:7 

It is forbidden to sell [idolaters] bears, lions, 
or anything which may injure the public. One 
shall not build with them a basilica, a 
scaffold, a stadium, or a platform. 

מוכרין להם דובין ואריות וכל  אין
אין בונין . דבר שיש בו נזק לרבים

איצטדייא , גרדום, עמהם בסילקי
 .ובימה

 
Rambam Rotzeach 12:12, 14 

It is forbidden to sell a heathen arms of 
any kind, or to sharpen his weapons, or to 
sell him a knife or collars or garters or 
chains of iron or bars of Indian steel or to 
sell him bears or lions, or anything that 
may be a public danger…Whatever should 
not be sold to a heathen should not be 
sold to an Israelite brigand for to do so is 
to support a transgressor and lead him 
astray.  

, אסור למכור לגויים כל כלי המלחמה
מוכרין   ואין .ואין משחיזין להם את הזין

, ולא כבלים, ולא קולרין, להן לא סכין
עששייות  ולא, ולא שלשלאות של ברזל

, ולא דובים ואריות, של ברזל הינדואה
כל ...ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים

אסור למוכרו --שאסור למכור לגוי
מפני שנמצא  ,לישראל שהוא ליסטיס

   .מחזק ידי עובר עבירה ומכשילו

 


